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Ofício Sinpro Goiás N. 06/2022                           Goiânia, 12 de janeiro de 2022. 

 

Ilustríssimo Senhor 

Jorge de Jesus Bernardes 

Presidente do Sindicato das Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior do 

Estado de Goiás (Semesg) 

 

Assunto: Convite à Mesa de negociação - Pauta reivindicatória do processo negocial de 2022. 

      

     Senhor Presidente, 

 

                 O Sindicato dos Professores do Estado de Goiás – Sinpro Goiás utiliza-se do presente 

ofício para dar início, formalmente, ao processo relativo ao ano de 2022, notadamente quanto à 

fixação do reajustamento salarial para a categoria docente, pactuação de Convenção Coletiva de 

Trabalho Sinpro/Semesg, bem como em relação às medidas biossegurança para a comunidade 

universitária, de enfrentamento à Pandemia da Covid-19 e de outros males sanitários que a todos 

aflige. 

 

1. Considerando o quadro inflacionário elevado, acima de dois dígitos, o alarmante aumento nos 

preços dos combustíveis e, em cadeia, da cesta básica e de outros produtos necessários à 

manutenção da vida. 

 

2. Considerando a ausência de piso salarial para a categoria docente no Ensino Superior do Setor 

Privado de Goiás, as perdas salariais agravadas pela de ausência de fixação reajuste salarial em 

CCT em 2019, 2020 e 2021, o que promove um devastador efeito social para quem labora nesse 

nível de ensino. São 1000 dias sem, ao menos, correção das perdas inflacionárias nos salários 

dos/as professores/as universitários que trabalham em Instituições Privadas de Ensino de Goiás. 

 

3. Considerando, a necessidade de se conferir maior segurança à vida e a incolumidade física de 

toda a comunidade escolar, por meio da adoção do passaporte de vacinação (passaporte sanitário) 

para a presencialidade e manutenção do Regime de Aulas Não Presenciais (Remoto). 

       

   Solicito o agendamento de mesa negociação com essa entidade patronal para dias 13 ou 

14, ou de 17 a 20 de janeiro. 

 

No aguardo de vossa resposta, despeço-me. 

 

    Atenciosamente, 

 

 

 

Professor Railton Nascimento Souza 

                Presidente do Sinpro Goiás 


